
 PERSONEELSDIENST

VACATURE
contact
jobs@uzleuven.be
tel. 44882 - 44977 - 44978

Perfusionist - Perfusie - 100%
Barema VP met doorgroei naar VQ en QY

Situering :

De afdeling perfusie bestaat uit 8 perfusionisten. Zij staan in voor de uitvoering en coördinatie van alle mogelijke
vormen van extracorporele bloedsomlopen en de daaraan gerelateerde technieken binnen en buiten de oka context
(ITE, neonato, MIG ).

Wat je functie inhoudt :

Als perfusionist ben je verantwoordelijk om autonoom en adequaat alle mogelijke vormen van extracorporele

bloedsomloop en daaraan gerelateerde technieken binnen en buiten (ITE, neonato, MIVE) de oka-context aan te

wenden.

•

Je opdracht bestaat uit:•

het mee uitbouwen en verzekeren van kwalitatief hoogstaande zorg binnen de verantwoordelijkheden van de

perfusionist en dit op een wetenschappelijk verantwoorde wijze;

•

het opvolgen van sturings- en kwaliteitsparameters;•

het mee uitwerken en optimaliseren van procedures in overleg met de hoofdperfusionist;•

-afdelingsoverschrijdende opdrachten uitvoeren;•

implementatie van veranderingsprocessen en actief meewerken aan de verdere uitbouw van de

multidisciplinaire samenwerking.

•

Wat wij vragen :

Je bezit een diploma van bachelor in de verpleegkunde, een master in de verplegingswetenschappen is een

meerwaarde. Je beschikt over een getuigschrift van de opleiding tot perfusionist of je bent bereid deze opleiding

(intern) te volgen en het getuigschrift te behalen;

•

Je wordt, na een uitgebreide opleidingsperiode, in een wachtdienst ingeschakeld en dient binnen de dertig

minuten na de wachtoproep in het ziekenhuis aanwezig te zijn;

•

Je beschikt over een goed leervermogen en bent gemotiveerd om continu bij te leren en je te bekwamen in de

nieuwste ontwikkelingen op het vlak van de extracorporele technieken;

•

Je beschikt over een goed analytisch vermogen;•

Je kan nauwgezet, nauwkeurig en efficiënt werken;•

Je hebt goede communicatieve, sociale en organisatorische vaardigheden;•

Je kan autonoom handelen maar hebt bijzondere aandacht voor en bent sterk in multidisciplinaire

samenwerking;

•

Je bent stressbestendig, assertief en bezit een goed probleemoplossend vermogen;•

Je neemt graag initiatief en bent besluitvaardig;•

Je kan werken in sterk wisselende omstandigheden gepaard gaand met onregelmatige werktijden.•

Wat wij bieden :

Een boeiende werkomgeving waarin menselijke contacten en professionaliteit voorop staan.•

Interesse?

Voor meer informatie kan je contact opnemen via: Pierre Luysmans 016 / 34 23 10  (verpleegkundig manager);
Eddy Vandezande 016 / 34 86 96 (hoofdperfusionist ; Riet Troonen 016 / 34 07 41 (personeelsmanager).

Leuven, 09-09-2016

DPZ/RCEV000004/R&S

Ref. 204020

Geldig tot 30-09-2016


